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Sammanfattning  
 
Detta arbete handlar om kryptering. Jag kommer att fokusera på hur kryptering och 
krypteringsnycklar fungerar, men även hur krypteringsnycklar används. Jag tar upp tre typer 
av krypteringssätt, symetrisk, asymetrisk och hashfunction och hur viktigt förvaringen av 
nycklar är. Arbetet kommer att belysa vad som behövs för att krypteringen ska fungera, såsom 
algoritmer och hur dessa fungerar. Jag kommer även att nämna olika sorters algoritmer och de 
krypteringsstandarder som är satta. Vidare kommer jag även att ta upp lite historia kring 
krypteringen. Den kommer att handla om varför det är bra att använda  kryptering och också 
att beskriva lite om vad PKI ”Public key infrastructure” är och vilka olika algoritmer som 
används i dagens läge. Jag kommer att ta upp vad TPM ”Trusted Platform Module” är och 
hur den används och olika fakta kring de krypteringsprogram jag har valt att arbeta med. 
Dessa är Bitlocker, Truecrypt och Cryptoforge, här kommer negativa och positiva aspekter att 
diskuteras. 
 
CryptoForge med sina fyra starka krypteringsalgoritmer, 448bitars Blowfish, 256bitars 
Rijndael (AES), 168bitars Trippel DES, och 256bitars GOST och som kan använda en 
kombination av dessa algoritmer. 
  
TrueCrypt som arbetar i realtid vilket innebär att informationen krypteras automatiskt innan 
den sparas och dekrypteras direkt efter att det har laddats. De algoritmer som används är AES 
256bitars, Serpent 256bitars och Twofish 256bitars. 
 
Bitlocker som är inbyggt i Windows operativsystem och där skyddar fasta och flyttbara 
enheter och att det krävs autentisiering av användarinformation vid start och detta 
Encrypting File System(EFS) som är Microsofts kryptering av mappar och filer tas också upp 
tillsammans med Aktive Directory Certificate Service (AD CS), AD CS gör att  krypterings -
nyckeln kan sparas på ett så kallat smartkort eller usb-minne. 
 
Vidare kommer jag även göra en mängd olika laborationer såsom systemkryptering, 
diskkryptering, mapp och filkryptering och visa resultat av laborationerna. Det finns också 
bilder från mina laborationer. Där jag visar upp mina egna slutsatser om programmen. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Under utbildningen som vi hade lektioner i kryptering och jag blev intresserad av hur 
kryptering fungerar och hur kryptering används för att skydda företagsinformation på både 
klienter och servrar. 
 
1.2 Mål och syfte 
Jag kommer att undersöka vilka krypteringsprogram som finns på marknaden, men även 
jämföra de mest populära programmen som finns. Programmen ska kunna kryptera på disk, 
mapp och filnivå. Jag ska även se hur företag hanterar kryptering av diskar, mappar och filer 
när man arbetar i ett arbetslag och hur det fungerar med utdelning av dessa filer. Vidare 
kommer jag även undersöka hur "Public key infrastructure" fungerar 
 
1.3 Metodik och resurser 
När det gäller att ta fram information har jag har använt mig av Internet och böcker. Men även 
använt mig av olika laborationer i en virtuell miljö.  
 
1.4 Avgränsning 
Detta arbete är avgränsat till att behandla kryptering av lagrad data.  
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2 Utredning 
 
2.1 Allmänt om kryptering 
 
2.1.1 Vad är kryptering? 
Kryptering är en förändring av information, så att den blir svårläst för andra personer och ett 
sätt att öka sin säkerhet när man skickar information över en öppen anslutning, man använder 
sig av en algoritm(matematisk formel) och en nyckel(uppsättning tecken) för att förändra 
informationen som ska krypteras.[06, 01] 
  
2.1.2 Hur fungerar kryptering? 
Kryptering består av två delar en krypteringsnyckel och en algoritm. När man kryptera sin 
information använder man sig av både en krypteringsnyckel och en algoritm där nyckel är 
hemlig och algoritm är public. Det finns tre typer av krypteringssätt symmetrisk, asymmetrisk 
och hash funktion.[07, 08] 
 
2.1.3 Symmetrisk kryptering 
Symmetrisk kryptering använder sig av samma nyckel vid kryptering och dekryptering, där 
båda parter måste ha samma krypteringsnyckel. En fördel med symmetrisk kryptering är att 
den är snabb men nackdelen är att flera personer använder samma nyckel.  
Ett annat problem är hur man får ut nyckeln till mottagaren på ett säkert sätt. En lösning på 
detta problem kan vara att lämna över nyckeln personligen, skriftligt eller muntligt. 
Ytterligare ett problem är att ju fler ställen som krypteringsnycklar finns på desto större är 
risken att krypteringsnyckeln kan hamna i fel händer, detta innebär att man måste byta ut 
krypteringsnyckeln ofta.[07,08]  
 

 
Figur 01  (gemensam krypteringsnyckel) 
   
A krypterar med den gemensamma krypteringsnyckel och skickar sitt meddelande till B som 
dekrypterar meddelandet. 
 

 
 

http://frapedia.se/wiki/Fil:SEnc2.png�
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2.1.4 Asymmetrisk kryptering 
Asymmetrisk kryptering använder sig av både privata och öppna krypteringsnycklar som är 
ett nyckelpar där varje användare har sitt eget set krypteringsnycklar och där man delar ut sin 
öppna krypteringsnyckel till de som man vill skicka krypterad information till.[07,08] 
  

  
Figur 02 (delar sin öppna krypteringsnyckel)  
 
A använder sig av B:s öppna krypteringsnyckel för att kryptera ett meddelande och skickar 
det till B som använder sin privata krypteringsnyckel för att läsa meddelandet. 
 
Fördelen med asymmetrisk kryptering är att den är säkrare än symmetrisk kryptering men 
nackdelen är att den tar längre tid och kräver mer prestanda för att utföra en 
krypteringsoperation.[07,08] 
 
2.1.5 Hash funktionen 
Hash funktionen är mindre vanligt och den är en typ av envägsalgoritm, alltså en algoritm 
som bara fungerar åt ena hållet. Det finns således ett läge innan algoritmen har körts och en 
slutprodukt efter uträkningen. En envägsalgoritm är en algoritm som utför sådana steg att man 
omöjligt kan ta slutprodukten och köra algoritmen baklänges för att gå tillbaka utgångsläget. 
[07, 08, 09] 

 
Figur 03 (Hash funktion) 
 

 
 

http://frapedia.se/wiki/Fil:AEnc2.png�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hash_table_4_1_1_0_0_1_0_LL.svg&usg=ALkJrhjQsVKouXHFjmeVnT7Kcb3LlmQ6wg�
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2.1.6 Krypteringshistoria 
Några av de tidigaste redogörelser är under 400talet f kr, där Herodotos som var en historia 
skrivare där han beskriver konflikten mellan Grekland och Persien. Enligt Herodotos var det 
konsten att skriva hemliga meddelande som rädde grekerna från att bli besegrade av Xerxes. 
År 480f. Kr, mobiliserade Xerxes en styrka för att anfalla Grekland men en man vid namn 
Demaratos som levde i exil i Persien sände en varning till grekerna på två skrivtavlor, där 
meddelandet var inristat i träet och var gömt under ett vax lager.[02] 
 
2.1.6.1 Julius Caesars chiffer 
Julius Caesars som levde på 100talet F kr, och använde sig av substitutionschiffer när han 
kommunicerade med sina befälhavare. I substitutionschiffer använder man sig av alfabetet 
och där man flyttar ett antal steg för att förvränga texten, så den blir oläslig. Julius Caesars var 
en flitig användare av hemlig skrift.[02,07] 
 
2.1.6.2 Maria Stuart chiffer.  
Det mest kända fall av kryptering är från 1586 när Drottning Maria av Skottland stod 
anklagad för högförräderi mot drottning Elisabet av England. På den tiden fick man ingen 
rättshjälp om man stod anklagad för högförräderi och Drottning Maria fick ingen Advokat 
som kunde hjälpa henne. Då all kommunikation mellan Drottning Maria och konspiratörer 
skrevs i form av kryptotext då detta förändra Drottning Maria brev till osammanhängande 
text. Walsingham som tillhörde Drottning Elisabeth innersta krets hade lagt beslag på breven 
och med hjälp av Thomas Phelippes som var Englands främste expert på att knäcka chiffers 
lyckats de knäcka Drottning Marias chiffer och hade under en längre tid kunnat läsa 
Drottnings Marias brev i klartext. Alla konspiratörer blev arresterade och avrättade.[02] 
 
2.1.6.3 Andra världskriget 
Den mest kända krypteringsmaskin är Enigma den var en kombination av elektriskt och 
mekanisk funktion och den användes av tyskarna under andra världskriget. Den använde sig 
av rotorskivor som satt på i rad på en axel, det kunde finnas up till 8st rotorskivor i en maskin 
där rotorskivorna rör sig oberoende av varandra när man skriver på maskinen.  
När man trycker på en bokstav går det en elektriskimpuls genom maskinen och får fram en 
annan bokstav av maskinen som då har krypterat den bokstav som har blivit nertryckt och på 
så fortsätter man med att kryptera hela sin text.[10,02] 
 

 
Figur 04 (Enigma krypteringsmaskin)  
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Amerikanarna använde sig av navajostammens språk men de även sig även av sigabra, 
Engelsmännen använde sig av typex och där Japanerna använde sig av Purple. 
När det gäller modern kryptering använder man sig av mjukvara till datorer som gör hela 
jobbet åt en. Moderna algoritmer kan delas in i två kategorier blockkryptering och 
strömkryptering. Vid blockkryptering används lika stora segment i varje block där de är 
krypterade oberoende av varandra. Vid Strömkryptering finns det ingen förutbestämd längd 
på varje krypteringssegment som görs. 
Vissa program använder sig av realtids kryptering där man kryptera under tiden som man 
ändrar eller lägger till information i sina dokument.[10, 11, 12, 02, 03] 
 
2.1.7 Varför använder man kryptering? 
Det är för att skydda information som man har på sina datorer så att obehöriga inte ska kunna 
läsa denna information.[06] 
 
2.1.8 Vad är en algoritm (matematisk formel)? 
Det är en uppsättning av instruktioner för att lösa en förutbestämd uppgift med hjälp av 
matematiska regler och där man har en given startpunkt och genom ett antal begränsade steg 
får en förändring under körning av instruktionerna och där slutpunkten har blivit förändrad. 
Man kan jämföra en algoritm med ett recept eller en steg-för-steg guide.[13, 04] 
  
2.1.9 Hur fungerar algoritmer ? 
Algoritmer fungera som en steg-för-steg guide eller ett litet datorprogram som gör vad du har 
sagt till den att göra. Där det kan jämföras lite med att man ska åka buss,[17] 
 
"buss algoritm" 
1. Man går ner till busshållsplatsen. 
2. Man stiger på bussen. 
3. Man säger vart man vill åka och betalar.  
4. Bussen kör dit man har betalat för. 
5. Man stiger av bussen. 
 
2.1.10 Vad är en krypterings nyckel? 
Krypteringsnyckel är en serie av olika tecken som kan vara både siffror och bokstäver som 
tillsammans med en algoritm. Gör att det blir möjligt att kryptera och dekryptera information. 
[14] 

2.1.11 Hur används krypteringsnyckel? 
Då det är krypteringsnyckeln som styr hur algoritm ska köra koden som kryptera 
informationen det vill säga hur alla tecken byter platser. Där denna bör vara så lång att det 
finns tillräckliga många nyckel alternativ som gör att det ska bli omöjligt att utföra en 
gissningsbaserad attack på den krypterad information.[03,08] 

2.1.12 Vad är PKI? 
Public key infrastructure (PKI) är en uppsättning av standarder och förfarande för att hantera 
publika krypteringsnycklar men används även för att installera, hantera, begära, samt att 
återkalla digitala certifikat där dessa tillhandahålls av en certifikatutfärdare (CA).  

PKI används för att binda samma den publika krypteringsnyckeln med användares identitet 
med hjälp av en certifikatutfärdare. Varje användaridentitet måste vara unik och kan därför 
tillhandahålla verifiering, integritet, oavvislighet och kryptering. 
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PKI använder kryptering med publika krypteringsnycklar och arbetar med X.509 standarden. 
Då detta är en infrastruktur där det händer en massa inom ramen av dess struktur och det är 
inte en algoritm. PKI innehåller certifikatutfärdare (CA), en central katalog och ett certifikat 
ledningssystem. 

En elektronisk signatur säkerställer avsändarens identitet samt att meddelandet inte har blivit 
ändrat under vägens gång. För att bestämma signaturen använder man sig av den privata 
nyckeln, det går även att säga att elektronisk signatur är samma sak som en underskrift.[15, 16, 
08] 
 
2.1.13 Vilka krypteringsalgoritmer/standarder finns det? 
2.1.13.1 Data Encryption Standard 
Data Encryption Standard (DES) är en krypteringsalgoritm fastslagen av National Institute of 
Standards and Technology (NIST). DES är en typ av symmetrisk kryptering. Där denna 
standarden har använts mycket inom industri och finansvärlden men är numera ersatt av AES. 
DES betraktas numera som alldeles för svag för att användas i säkerhetssammanhang. DES är 
från mitten av 1970talet och det är framtaget av IBM och är baserad på lucifer krypterings 
algoritm, och använder sig av en 56bits nyckel, efterföljaren är 3des och använder sig av en 
112bits nyckel där den krypterar information i tre steg och använder olika sorters nycklar vid 
krypteringen.[20,21] 
 
2.1.13.2 Advanced Encryption Standard 
Advanced Encryption Standard (AES) är en standardiserad krypterings algoritm som är 
fastslagen av National Institute of Standards and Technology (NIST) i november 2001 efter en 
tävling om att ta fram nya och säkrare algoritmer. Standaren bygger på Rijdael algoritmen 
som är framtagen av dr Joan Deamen och dr Vincent Rijndael.  
AES är en symmetriskt algoritm och använder sig av samma nyckel vid kryptering och 
dekryptering och använder sig av 128bitars, 192bitars och 256bitars nycklar. AES är av typen 
substitutions-permutattionskrypto där krypteringen genomförs blockvis genom att 
omväxlande byta ut och omordna informationen i blocket. 
Det finns andra algoritmer som är väldigt lika AES som exempel Twofish, Serpent, AES-
Twofish , AES-Twofish-Serpent,  Serpent-AES,  Serpent-Twofish-AES, Twofish-Serpent och 
Whirlpool för att nämna några.[18, 19, 09] 
 
2.1.13.3 Hash algoritm 
Hash algoritm är en envägsalgoritm som tar indata och producerar från den utdata, vanligen 
kallad hash. Indatan kan oftast vara hur mycket som helst, och utdatans storlek varierar. 
Några exempel på algoritmer som används är md2, md4, md5 och sha1 dessa använder sig av 
128bits nyckel, sha256 använder en 256bits nyckel, sha384 använder en 384bits nyckel, 
sha512 använder en 512bits nyckel och ripemd160 använder en 160bits nyckel.[07, 08, 09] 
 
2.1.13.4 RSA-kryptering 
RSA-kryptering algoritmen var den första allmänna algoritm som använder sig av 
asymmetrisk kryptering. Detta gör att man kan använda denna krypteringsalgoritm för att 
signera ett meddelande, så att man garantera vem som är avsändaren. Namnet RSA kommer 
från dem som är grundarna till det och det är Ron Rivest, Adi Shamir och Len Adleman de 
tog fram den under slutet av 1970talet.[22] 
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2.1.14 Kryptografi 
Inom kryptografi är X509 International Telecommunication Union (ITU) standard för Public 
Key Infrastructure (PKI) och Privilege Management Infrastructure (PMI) där X509 anger 
bland annat standardformat för offentliga nyckar, certifikat, listor över återkallade certifikat 
med mera och hanterar publika nycklar och certifikat som används över Internet. 
Den aktuella versionen av X509-certifikat som används är version tre.[ 23, 05] 
 
2.1.15 Vad är en TPM (Trusted Platform Module)? 
TPM är en MMC-module (Microsoft Managemnet Console) och användas till TPM-tjänsten 
denna tjänst används för att sköta TPM-chipset som är monterad på moderkortet. Chipset 
främsta uppgift är att hålla reda och skapa krypteringsnycklar. 
Den privata nyckeln kan inte ses av andra komponenter eller processer i datorn. Det finns en 
inpackad huvudnyckel och den kallas för lagringsrotsnyckel denna nyckel är unik och den 
finns lagrad i varje TPM-chips där det är olika huvudnycklar till varje TPM-chips som är 
tillverkade. TPM-modulen håller den privata delen av nyckelparet borta från den del av 
minnet som operativsystemet använder sig av.  
Eftersom TPM använder sig av en egen programvara och logiska kretsar är den inte betrodd 
av operativsystem och kan därför inte utsättas för den sårbarhet som kan finnas i 
operativsystemet eller dess program som är installerade på datorn. 
TPM:en kommunicera genom maskinvarubussen. TPM innehåller även flera PCR (platform 
configuration register) som gör en säker lagring och rapportering av säkerhetsrelaterade mått. 
där dessa mått kan användas för att upptäcka om det sker någon förändring i konfigurationen. 
[24, 25] 
 
 

 
Figur 05 (Trusted Platform Module) 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/TPM_english.svg�
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2.2 Marknadskartläggning och urval 

2.2.1 Kartläggning 

Då det finns en stor mängd av krypteringsprogram som stödjer kryptering på disk, mapp och 
filnivå. Då det finns program som är gratis, som är inbyggda eller betalda mjukvaruprogram 
blev det till att sätta sig ned och söka efter programmen på Internet och i facktidningar. Jag 
fick fram 10 olika program, oberoende av vad dessa kunde. Det ända kravet jag hade att de 
skulle ha stöd för kryptering på disk, mapp och filnivå. Utifrån dessa kriterier valde jag att 
använda mig av CryptoForge, TrueCrypt och Windows Bitlocker.  

2.2.2 Urval 

Mitt val blev följande:  

1. Bitlocker för att det var inbyggt i Windows operativsystemet och att det stöder både disk 
och fil kryptering. 
2. TrueCrypt för att det använder sig av starka algoritmer och att det använder sig av en öppen 
källkod och att inte hela enheten behöver krypteras utan att det kryptera en volym. 
3. CryptoForge då även detta använder sig av starka algoritmer och som jag tycker är lätt att 
använda. CryptoForge har jag använt mig av innan jag gjorde mitt examensarbete och som jag 
tycker har en del funktioner som är mycket intressanta. 
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2.3 Fakta om CryptoForge 
CryptoForge är ett enkelt mjukvaruprogram för kryptering av både personlig och företags 
information och när man vill kryptera känsliga information, såsom filer, mappar och e-post.  
 
Med den inbyggda krypteringsmodulen kan man kryptera, dekryptera och strimla filer. 
Med den inbyggda "file shredder" funktionen tar man enkelt bort filer som ska kasseras. 
Den inbyggda "File Shredder" följer de specifikationer som US Department of Defense har 
som krav. 
 
Programmet stöder kryptering på hårddiskar, mappar, filer och flyttbara enheter. 
 
Med text editor-modulen kan man skapa, kryptera och dekryptera dokument på ett enkelt sätt 
om ska skicka meddelande via e-post och via Messenger kan även bifoga filer och bilder i 
realtid vid kryptering. 
 
CryptoForge använder sig av fyra starka krypteringsalgoritmer, 448bitars Blowfish, 256bitars 
Rijndael (AES), 168bitars Trippel DES, och 256bitars GOST det går även använda en 
kombination av dessa algoritmer. Den innehåller även en kraftfull komprimering för att stärka 
den kryptografiska säkerhet ännu mer. De krypteringsalgoritmer som används är de bästa som 
finns i dagens läge vilket gör att det omöjligt för att utföra en "brute-force attack". 
Om en miljard datorer var och en söker efter en miljard nycklar per sekund, skulle det ta över 
1024¹º år för att återskapa information krypterad med en 168bitars algoritm (ålder av 
universum är 109¹º år). 
 
Kommandotolkens gränssnittet möjliggör snabb integrering i automatiserade processer och 
script. Som komplement till kommandotolken finns ett inbyggt visuellt verktyg där man kan 
bygga kommandoradsparametrar utan att behöva lära sig syntaxen för dessa parametrar. 
 
Den hantera alla sorters filer både lokalt och i nätverket. CryptoForge har stöd för 64-bitars 
filsystem och kan hantera filer upp till 8,6 EB stora filer (8 589 934 591 GB).[29] 
 
Den krypterade informationen kommer att vara säker i framtiden även om man skulle lyckas 
att knäcka en krypteringsalgoritm. 
 
Det finns inga bakdörrar eller möjlighet att återställa spärrade lösenord, så man måste vara 
noga med att inte glömma bort eller bli av sitt lösenord. 
 
Crytoforge har även stöd för filnamns Kryptering, där filnamnet och informationen krypteras 
och ersätts ett slumpmässigt genererade filnamn.[12] 
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2.4 Fakta om TrueCrypt 
TrueCrypt är ett mjukvaruprogram för kryptering av lagringsenheter. 
Där det görs i realtidskryptering vilket innebär att informationen krypteras automatiskt innan 
den sparas och dekrypteras direkt efter att det har laddats. 
 
Information som lagras på en krypterad enhet kan inte läsas utan att man använder sig av rätt 
lösenord eller rätt krypteringsnycklar. 
 
TrueCrypt använder sig av volymkryptering vilket gör att hela filsystemet blir krypterat och 
alt det som finns på den krypterad volymen, så som filnamn, mappnamn, innehållet av varje 
fil och metadata. 
 
Filer kan kopieras till och från en monterad enhet precis som de kopieras till/från en normal 
disk med enkla dra och släpp åtgärder. 
 
Filer blir automatiskt dekrypterade i RAM-minnet medan de läses eller kopieras från en 
krypterad enhet. På samma sätt är filer som skrivs eller kopieras till enheter automatiskt 
krypterade i farten innan de sparas till disken. 
Det betyder inte att hela filen som ska krypteras/dekrypteras måste lagras i Ram-minnet innan 
det kan krypteras/dekrypteras. 
 
Man kan realtidskryptera systempartition eller hela systemenheten där Windows är installerat 
och från vilken den startar. Systemkryptering ger den högsta nivån av säkerhet och integritet, 
eftersom alla filer, inklusive eventuella tillfälliga filer som Windows och program skapar på 
systempartitionen filer som är i viloläge, swap-filer. Är alltid permanent krypterad även om 
strömmen plötsligt avbryts. Windows registrerar även stora mängder känsliga uppgifter, 
såsom namn och platser för filer som du öppnar, program du kör. Alla sådana loggfiler och 
registerposter är alltid permanent krypterade. 
 
Man kan kryptera en system eller operativsystempartition det görs under tiden som datorn 
körs man kan även använda datorn som vanligt under tiden som den krypterar enheterna.  
Det går bra att avbryta en krypteringsprocess eller en dekrypteringsprocess, man kan även 
lämna en partition eller enhet delvis O-krypterad. 
 
TrueCrypt använder sig av algoritmerna  AES 256bits, Serpent 256bits, Twofish 256bits det 
går även använda en kombination av dessa algoritmer. 
 
Då operativsystemet Windows 7 och senare använder sig av en speciell startpartition och den 
innerhåller filer som krävs för att operativsystemet ska kunna starta. Det krävs speciella 
rättigheter för att kunna skriva till denna partitionen när operativsystemet körs. Man kan även 
välja att kryptera denna del när man väljer att systemkryptera denna del av disken, 
Systemkryptering innebär pre-boot autentisering vilket innebär att alla som vill få tillgång till 
och använda krypterade filer som är lagrade på systemenheten kommer att behöva ange 
inlogg varje gång operativsystemet startar. Pre-boot autentisering hanteras av TrueCrypt Boot 
Loader, som finns i det första spåret av startenheten men den finns även på TrueCrypt Rescue 
Disk. TrueCrypt Boot Loader tar över efter BIOS och laddar in operativsystemet från 
hårddisken till primärminnet.[11] 
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2.5 Fakta om Bitlocker  
BitLocker som är inbyggt i Windows operativsystemet där det skyddar de fasta och flyttbara 
enheter, då det krävs att användare autentiserar sin användarinformation vid start och detta 
kontrolleras mot en fil som är sparad på en flyttbar disk typ usb-minne. På den enhet som 
operativsystem är installerat på använder BitLocker Trusted Platform Module (TPM) för att 
upptäcka om datorns startprocess har manipulerats. Dessutom kan det krävas ett lösenord eller 
en pin-kod för att användare ska få tillgång till informationen på enheten. 
 
Operativsystemet har utformats för att fungera med system som är utrustade med kompatibel 
TPM säkerhetsmaskinvara och BIOS. För kompatibilitet med BitLocker måste 
datortillverkarna följa de standarder som har definierats av Trusted Computing Group, (TCG). 
 
Efter att man har aktiverat Bitlocker kan man enkelt starta den från Kontrollpanelen eller 
Utforskaren. 
 
Vid validering med TPM krävs inte någon åtgärd från användarens sida för dekryptering och 
ger tillgång till enheten. Om TPM valideringen lyckas upplevs inloggningen för användaren 
som en vanlig inloggning. Om TPM modulen upptäcker ändringar i de kritiska startfiler för 
operativsystemet, övergår BitLocker till återställningsläge och du måste ha ett 
återställningslösenord för att få tillgång till enheten. 
 
Förutom det skydd som utgörs av TPM lagras en del av krypteringsnyckeln på en usb-minne. 
Detta kallas även för en startnyckel. Det går inte att få tillgång till informationen på den 
krypterade volymen utan startnyckeln och pin-koden. 
Förutom det skydd som utgörs av TPM måste användaren också ange en pin-kod för 
BitLocker.  
 
Windows rekommenderar att man bara ska använda standard TPM drivrutiner om man inte 
gör det kan det bli att Bitlocker visar ett felmeddelande om att det inte finns någon TPM på 
datorn. 
 
Är tjänsten Remote Server Administration Tools installerad på maskinen kan man fjärrstyra 
Bitlocker. 
 
Bitlocker finns bara tillgänglig på följande operativsystem, Windows7 ultimate, Windows 
Enterprise, Windows server 2008 och Windows 2008R2. 
 
Bitlocker använder AES-kryptering i CBC-läge (Cipher-block chaining) med en AES 
128bitars eller AES 256bitars nyckel, i kombination med Elephant diffusorn som standard. 
CBC-läge är en blockkrypteringsmetod som skickar information till algoritmen och där 
diffuser är en extra algroritm som är helt fristående från AES och som används som Standard 
algoritm där diffuser motarbetar varandra, om diffuser A dekrypterar texten så kommer 
diffuser B att kryptera texten igen.  Elephant är bara namnet på själva diffusorn. 
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Encrypting File System(EFS) är Microsofts kryptering av mappar och filer och det infördes 
med Windows 2000 och det finns även på senare versioner av operativsystemen. 
Där det är kryptering på användare nivå där man skapar ett krypterings certifikat när man 
aktivera  rollen Aktive Directory Certificate Service (AD CS), krypteringsnyckeln kan sparas 
på ett så kallat smartkort eller usb-minne för att öka säkerheten och all inloggning måste då 
ske med smartkortet eller usb-minnet för att komma åt den krypterad information.[26, 27, 28] 

 

 

Figur 14 (Kryptering algoritm med Elephant diffusorn) 
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2.6 Sammanställning 
 

 Bitlocker TrueCrypt CryptoForge 

Version Windows 2008R2  
Inbyggt i 
operativsystemet 

7.1a 
Tredje parts 
program. Gratis 

3.3.1 
Tredje parts 
program. Trial 

Skydd Lösenordsskyddad Lösenordsskyddad Lösenordsskyddad 

Realtids 
kryptering 

Nej Ja Nej 

Användnings 
område 

Skyddar fasta och 
flytbara enheter 

Skyddar fasta och 
flytbara enheter 

Skyddar fasta och 
flytbara enheter 

TPM Ja Nej Nej 

Algoritmer Använder en 
algoritm 

Använder up till sju 
algoritmer 

 Använder up till 
fyra algoritmer 

Installationsstöd Finns bara på 
enstaka 
operativsystem  

Kan installeras på 
alla operativsystem  

Kan installeras på 
alla operativsystem 

Dokument 
borttagning 

Nej  Nej Ja file shredder 

Systemkryptering Ja Ja Nej 

Filtyper NTFS Hantera alla sorters 
filer och format 

Hantera alla sorters 
filer och format 

Återställning 
möjlighet 

Nej Ja Nej 

Gränssnitt Grafiskt Grafiskt Grafiskt/Kommando
tolk gränssnitt 

Fjärrstyras Ja Nej Nej 

Krypterings stöd Disknivå och filnivå 
med EFS 

Volym nivå Filnivå 
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3 Genomförande 
 
3.1 Test av CryptoForge 
Om man försöker att läsa en fil som är krypterad utan att ha rätt program kommer 
operativsystemet inte att känna igen filen och vill söka efter en lösning från Internet. Efter att 
ha följt denna instruktion vilket slutar med att man inte finner någon lösning. För att kunna 
dekryptera filer måste man använda sig av det program som man har krypterat dessa med. 
 
Detta mjukvaruprogram är för filnivå. 
 
När man vill öppna eller stänga en fil måste den krypteras eller dekrypteras på nytt vilket 
innebär att man måste skriva in sin krypteringsnyckel på nytt. Krypteringsnyckeln är känslig 
för stora och små bokstäver. 
 
Det går bra att två klienter är uppkopplad till samma dokument och båda kan jobba i detta 
men man ser inte den förändring som görs av en användare i dokumentet för att kunna se det 
som har blivit ändrat måste man stänga och öppna dokumentet på nytt. 
Om det är så att någon är inne och arbetar i ett dokument kan inte en annan användare 
kryptera filen. 
 
Har man en krypterad fil i en mapp och vill kryptera hela mappen går det bra, de andra filerna 
i mappen blir krypterade och den krypterade filen förändras inte och man måste skriva in 
krypteringsnyckel på nytt för att de andra filer ska bli krypterade. Samma sak gäller om man 
vill kryptera hela hårddisken som den krypterade mappen finns på. Det går att 
kryptera/dekryptera filerna enkelviss eller flera på samma gång.  
 
Med "shreed "funktionen tar man permanent bort informationen. Men man får en varning när 
man använder den funktion att det inte går att återställa informationen och all information går 
förlorad. 
 
Har man flera krypterade filer på samma hårddisk men de har krypterats med olika 
krypteringsnycklar kan man inte dekryptera dessa utan att man använder samma 
krypteringsnycklar som de har blivit krypterade med. 
 
Det går bra att skicka krypterade filer via en ftp-tjänst men man kan inte läsas dem om man 
inte har installerat samma krypteringsprogram som de har blivit krypterad med och att man 
använder rätt krypteringsnyckel vid dekrypteringen. 
 
Det finns även en tjänst om att kryptera namnet på filen men för att det ska fungera måste 
man gå in i programmet och göra denna förändringen där man även väljer vilken algoritm 
som ska användas vid krypteringen. Efter kryptering ändras utseendet på filen till ett hänglås 
och får en ny filändelse men mappen ändras inte om det är så att man inte valt att kryptera 
filnamnet.  
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Text editorn är som ett ordbehandlingsprogram den ända skillnaden är att man krypterar sitt 
dokument i realtid och man ser hur klartexten ändras till kryptotext och om det är så att man 
öppnar sin krypterad text med ett ordbehandlingsprogram ser man bara kryptotext. 

 
 

Figur 07 (text editorn) 
 
Om det är så att man vill dubbelkryptera bör man kryptera på disknivå med ett program och 
sedan kryptera på mapp eller filnivå med ett annat det går inte att dubbelkryptera med ett och 
samma och försöker man att göra det med samma program kan man få ett meddelande om att 
det är fel krypteringsnyckel när man försöker att öppna filen. 
 
Vid kryptering av systemdisken ( C:) får man upp en varningsruta om att man försöker att 
kryptera systemdisken. Om det är så att man väljer att ignorera varningen kommer det att 
sluta med att man får ett felmeddelande och man kommer inte att kunna slutföra krypteringen. 
 

 
Figur 15 (Felmeddelandet efter ignorering av felmeddelandet.) 
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3.2 Test av TrueCrypt 
Om det är så att man försöker att läsa textfilen som innehåller krypterings informationen, utan 
att ha rätt program kommer operativsystemet inte att känna igen filen och vill söka efter en 
lösning från Internet. Efter att ha följt denna instruktion slutar det med att ingen lösning 
hittats. För att kunna dekryptera filer måste man använda sig av det program som man har 
krypterat dessa med.  
 
TrueCrypt  är krypteringsprogram för volymer 
 

 
Figur 08 (startsida i programmet) 
 
Här skapar man en ny volym och en textfil som innehåller information hur mycket av enheten 
som ska används till krypteringsutrymme denna fil visar även var den krypterade 
informationen finns. Under tiden som man skapar denna volym måste man välja vilken sorts 
algoritm och hash funktion som ska användas och detta är för att förstärka krypteringen. Man 
får även välja om det ska vara en gömd volym eller en synlig volym. 
 
Efter att ha valt hur mycket utrymme som ska finnas tillgänglig för volymen går det inte att 
ändra dess storlek. Och det man bör tänka på är att kryptera hela enheten innan man har börjat 
att spara informationen, på den och detta är för att få tillgång till hela enheten. Då detta är för 
att spara in en massa och arbete. Och inte behöva att flytta runt på filerna som finns på 
enheten. Man kan kryptera utan att flytta informationen som finns på enheten men då får man 
inte tillgång till all utrymme på enheten. 
 
När man ska kryptera/dekryptera måste man montera den textfil man skapade under 
krypteringen av volymen 

 
 



 17

 
Figur 09 (monterad textfilen) 

 
Efter att man har monterat textfilen vissas en ny volym och man kan se informationen som 
man har krypterat, detta gör att bara en person kan vara inne i samma fil åtgången. Efter att ha 
monterad sin volym kan man börja med att lägga in den information som man vill ska 
krypteras. 
 

  
Figur 10 och 11 (före och efter monterad av textfilen) 
 
Om det är så att man försöker använda mer utrymme för sin volym än vad det finns 
hårddiskutrymme till kommer programmet inte att utföra krypteringen av volymen och detta 
kan göra så att man får en låsning (deadlock) av datorn. 
 
När man nätverksdelar den krypterade information måste man tänka på att dela ut den volym 
som textfilen ligger på annars kan man inte komma åt den från en klientmaskin som finns i 
det egna nätverket. Då detta program använder sig av volymkryptering går det inte att flytta 
filer via en ftp tjänst då man behöver att montera textfilen för att kunna se informationen. 
 
Det skiljer sig en del när man ska kryptera systemdisken från när man krypterar andra 
volymer, för att starta systemkrypteringen måste man gå in i systemfliken, och välja kryptera 
systempartitionen sen är det bara att följa guiden tills man kommer till frågan om man vill 
kryptera host protected area det är på denna del som operativsystemets startfilerna finns. 
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Man ska även välja hur man ska boota maskin (detta är om man kör mer än ett operativsystem 
på sin dator) man får även göra en recoveryskiva så att man kan starta sin dator om något 
skulle hända med enheten. Det går bra att avbryta krypteringen ända fram tills det att man 
kommit till pretest av systemkrypteringen, väljer man att fortsätta är där ingen återvändo och 
det är bara till att slutföra krypteringen. 
 
För att logga in på datorn efter systemkryptering ska man logga in från en prompt där man 
skriver in krypteringsnyckeln och datorn starta då som vanigt. 
 

 
Figur 13 (start av kryptering av systemdisken.) 
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3.3 Test av Bitlocker 
Man kan inte se disken när denna är krypterad och den förblir osynlig även om man har 
dekrypterat disken för att kunna se den måste man dela ut den igen men man kan inte se den 
från klientmaskiner som finns i nätverket jag tror att man måste skapa en policy för att kunna 
se den från en klient maskin. Efter att ha skapat policy och delat ut enheterna på nytt kan 
klientmaskinen se dessa enheter igen.(Policy är en uppsättning regler). 
 
Bitlocker är ett krypteringsprogram på disknivå. 
 
Har man börjat kryptera hårddisken kan man inte ångra sig och efter att krypteringen är klar 
kommer all information om enheten att försvinna det vill säga om hur stor enheten är och hur 
mycket information som finns på den.  
 
När man krypterar sin disk skapas en textfil som är en återställnings fil, i denna fil finns 
information som behövs för att återställa krypteringsnyckeln och den jämför med vad som 
finns på din skärm och det som är sparat i datorns TPM. 
 

 
Figur 12 (Återställningsfilerna.) 
 
Efter att man har krypterat sina diskar måste dessa delas ut på nytt, utdelningen försvinner 
även fast dessa diskar har varit utdelade innan. Om det är så att man har haft mer än en 
krypterad disk måste alla dekrypteras för att man ska kunna se någon form av information på 
någon av diskarna när de är nätverksutdelade. 
 
Det går bra att jobba mer än en användare i samma dokument men man kan inte se när den 
andra gör någon form av ändring i dokumentet i realtid, för att kunna se förändring måste man 
stänga och öppna dokumentet. 
 
Det går att dubbelkryptera men man bör tänka på att man ska använda sig av två olika 
krypteringsprogram och att man börja med att kryptera på disknivå först och sedan mapp/fil 
nivå. 
 
Det går utmärk att flytta filer via en ftp-tjänst det man måste tänka på är att hårddisken är 
dekrypterad om det är så att hårddisken är krypterad kommer man inte att kunna se någon 
information. Det gäller även att man har gjort de nödvändiga inställningar på servern så att 
ftp-programmet kan skicka och ta i mot information som ska överföras. 
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3.3.1 Encrypting file system (EFS) kryptering  
För att få EFS kryptering till att fungera måste man aktivera rollen Active directory certificate 
service (ADCS). Efter att detta är gjort kommer färgen på textfiler och mappen att ändras till 
grön istället för svart text. 
 
Vid testen på att dubbelkryptera filer gick det utan problem jag provade att kryptera filerna 
med CryptoForge och mappen med EFS. 
 
Vid systemkryptering kommer en guide att starta och guiden kommer att söka igenom 
systemdisken där den kommer även att söka efter om det finns en TPM installerat på 
moderkortet. Om det är så att det inte finns någon TPM på moderkortet måste man gå in och 
ändra i bitlocker policyn, Detta för att det ska gå och använda sig av systemkryptering. 
 

  
Figur 16 (start av systemkryptering.) 
 
Man måste skapa en startuppnyckel som behövs för att kunna starta datorn denna nyckel ska 
sparas på ett usb-minne och denna startnyckel måste användas varje gång som datorn ska 
startas. 
 
Efter som VM-ware inte stöder användning av usb-minne kunde jag inte slutföra denna 
laboration.  
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4 Resultat 
 
4.1 Kryptering av diskar 
Efter att har kört Bitlocker guiden blir enheten krypterad och det uppstod inga problem vid 
krypteringen. 
Efter att har kört TrueCrypt guiden blir enheten krypterad och det uppstod inga problem med 
enheten. Men man ser inte enheten utan att man har monterat textfilen. 
Eftersom CryptoForge inte stöder enhetskryptering utan bara filkryptering går det inte att 
kryptera hela enheten utan det är bara filerna som finns på enheten som blir krypterad. Jag tror 
att det beror på att det var en trial version som jag har använt mig av. 
 
4.2 Kryptering av mappar och filer 
Efter att ha aktiverat EFS i Windows blir även filerna krypterade på ett enkelt vis utan något 
problem. 
Då TrueCrypt inte stöder fil eller mappkryptering kan man inte kryptera med detta program. 
Det är enkelt att använda sig av CryptoForge filkryptering och det ger inga problem vid 
kryptering och dekryptering. 
 
4.3 Kryptering i nätverksmiljö 
Efter att ha gjort alla inställningar är det inga problem att komma åt informationen detta gäller 
för alla tre programmen. Det man ska tänka på är att man har de användare som ska ha 
tillgång till informationen finns i grupper och att de har de rättigheter som behövs. 
 
4.4 Slutsats 
Efter mina laborationer anser jag att dubbelkryptering är det bästa sättet att skydda sin 
information. Där jag skulle vilja använda mig av TrueCrypt och CryptoForge. När det gäller 
kryptering på en server skulle jag använda mig av dessa båda programmen då de krypterar i 
realtid, gör det enkelt att både kryptera och dekryptera information som man vill skydda och 
man måste inte starta om maskinen man jobbar med mellan kryptering och dekryptering.  
 
När det kommer till Bitlocker blev jag besviken för att om man vill kryptera sin information 
på nytt måste man i mitt fall starta om datorn för att den ska bli krypterad.  
 
När det gäller nätverksdelning anser jag att TrueCrypt inte håller måttet då bara en person kan 
få access till informationen åt gången. Där är de andra bättre, då mer än en person kan jobba i 
samma dokument men det negativa är att man inte kan se ändrig som göres i realtid utan man 
måste stänga och öppna dokumentet för att kunna se de ändringar som är gjorda.  
 
När det kommer till flyttbara enheter är det svårt att säga vilket som är bäst då alla tre 
program har sina fördelar och nackdelar. 
Men jag tycker att både Bitlocker och TrueCrypt har en liten för del då dessa kan 
systemkryptera. 
 
Det som är en gemensam nämnare för både TrueCrypt och CryptoForge är om man inte har 
installerat rätt programvara kan man inte läsa informationen, men även att 
krypteringsnycklarna är känsliga för stora och små tecken. 
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4.5 Förslag till fortsatt arbete  
* Hur det fungerar när man ska använda sig av deployment från en krypterad disk.  
* Få bättre kunskap om hur en algoritm arbetar. 
* Att kunna sätta sig in mer hur PKI arbetar när det gäller skickade av certifikaten.   
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5.3 Figurer  
Figur 01 Gemensamma krypteringsnyckel Tillgänglig: <http://frapedia.se/wiki/Kryptering> (2012-02-01). 
Figur 02 Delar sin öppna krypteringsnyckel Tillgänglig <http://frapedia.se/wiki/Kryptering> (2012-02-01). 
Figur 03 Hashfunktion Tillgänglig <http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function> (2012-02-23). 
Figur 04 Enigma krypteringsmaskin Tillgänglig 
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Enigma_(krypteringsmaskin)>(2012-02-21). 
Figur 06-05 TPM (Trusted Platform Module) Tillgänglig 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module>(2012-02-29). 
Figur 07 Text editor från CryptoForge skärmdump från labb (2012-03-04). 
Figur 08 Startsida i programmet från TrueCrypt skärmdump från labb (2012-03-12). 
Figur 09 Mountning av textfilen från TrueCrypt skärmdump från labb (2012-03-13). 
Figur 10 Före mounting av textfilen från TrueCrypt skärmdump från labb (2012-03-13). 
Figur 11 Efter mounting av textfilen från TrueCrypt skärmdump från labb (2012-03-13). 
Figur 12 Återställningsfiler från bitlocker skärmdump från labb (2012-03-21). 
Figur 13 Start av kryptering av systemdisken från TrueCrypt skärmdump från labb (2012-04-03). 
Figur 14 Kryptering algoritm med Elephant diffusorn. 
<http://www.strombergson.com/kryptoblog/tag/verkyg/>(201201-23). 
Figur 15 Felmeddelandet efter ignorering av felmeddelandet, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 16 Start av systemkryptering skärmdump från labb. (2012-04-27). 
Figur 17 Fil ändring av både ikon och namnet från CryptoForge, skärmdump från labb (2012-03-04). 
Figur 18 Olika flikar i programmet från CryptoForge, skärmdump från labb (2012-03-04). 
Figur 19 Sparrning av textfil från TrueCrypt, skärmdump från labb (2012-03-12). 
Figur 20 Vilken algoritm och Hash metod från TrueCrypt, skärmdump från labb (2012-03-13). 
Figur 21 Hårddisk som är krypterad från bitlocker, skärmdump från labb (2012-03-21). 
Figur 22 hur användare ser TrueCrypt textfilen före montering, skärmdump från labb. (2012-04-23). 
Figur 23 hur användare ser TrueCrypt textfilen efter montering, skärmdump från labb. (2012-04-23). 
Figur 24 Aktivering av Bitlocker från bitlocker, skärmdump från labb (2012-03-22). 
Figur 25 Bestämmanden av krypteringsnyckel från bitlocker, skärmdump från labb (2012-03-22). 
Figur 26 Start av kryptering från bitlocker, skärmdump från labb (2012-03-23). 
Figur 27 Aktivering av AD CS, skärmdump från labb (2012-04-29). 
Figur 28 Aktivering av EFS, skärmdump från labb (2012-04-29). 
Figur 29 Bestämmande av algoritm och hash funktion för EFS, skärmdump från labb (2012-04-29). 
Figur 30 Aktivering av  EFS på mappen, skärmdump från labb (2012-04-29). 
Figur 31 Kryptering av den skyddad del på hårddisken från TrueCrypt, skärmdump från labb (2012-04-03). 
Figur 32 Hur maskinen ska boota, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 33 Hur det ser ut innan pre testen, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 34 Efter att man har gjort pre testen, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 35 Hur det ser ut när man kör system krypteringen, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 36 Boot seqensen efter systemkryptering, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 37 Systemkrypteringen är klar, skärmdump från labb (2012-04-24). 
Figur 38 Kryptering av systemdisken, skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 39 Felmeddelande vid försök tillkryptering skärmdump från labb. (2012-04-24). 
Figur 40 Kryptering av systemdisken, skärmdump från labb. (2012-04-27). 
Figur 41 Ändring av policy för bitlocker, skärmdump från labb. (2012-04-27). 
Figur 42 Bestämmande av ur datorn ska boota, skärmdump från labb. (2012-04-27). 
Figur 43 Söker efter usb-minnet, skärmdump från labb. (2012-04-27). 
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6 Bilagor 
 
6.1 Mixade figurer från CryptoForge 
 

 
Figur 17 (fil ändring av både ikon och namnet.) 
 

 
Figur 18 (olika flikar i programmet.) 
 
 

 
Figur 38 (kryptering av systemdisken.) 
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Figur 39 (felmeddelande vid försök tillkryptering.) 
 

6.2 Mixade figurer från TrueCrypt 
 

 
Figur 19 (sparning av textfil.) 
 

 
Figur 20 (vilken algoritm och Hash metod.) 
 
 

      
 Figur 22  och 23 (hur användaren ser testfilen före och efter monteringen.)  
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Figur 31 (kryptering av den skyddad del på hårddisken.) 
 

   
Figur 33 (hur det ser ut innan pre-testen.) 
 

 
Figur 34 (efter att man har gjort pre-testen.) 
 

 
Figur 35 (hur det ser ut när man kör system krypteringen.) 
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Figur 36 (boot seqensen efter systemkryptering.) 
 

 
Figur 37 (systemkrypteringen är klar.) 
 
6.3 Mixade figurer från Bitlocker 
 

 
Figur 21 (hårddisk som är krypterad.) 
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Figur 24 (aktivering av Bitlocker.) 
 

 
Figur 25 (bestämmanden av krypteringsnyckel.) 

 
Figur 26 (start av kryptering.) 
 

 
Figur 40 (kryptering av systemdisken.) 
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Figur 42 (Bestämmande av ur datorn ska boota.) 
 

 
Figur 43 (Söker efter usb-minnet.) 
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6.4 Mixade figurer från aktivering av roller i Windows 

 
Figur 24 (aktivering av AD CS.) 
 

 
Figur 25 (aktivering av EFS.) 
 

 
Figur 26 (bestämmande av algoritm och hash funktion för EFS.) 
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Figur 27 (aktivering av EFS på mappen.) 
 
 

 
Figur 42 (Ändring av policy för bitlocker.) 
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